
به پارلمان )مجلس 
نمایندگان( خوش آمدید

مجلس نمایندگان موطن دموکراسی کانادا می 
باشد. اینجا جایی است که اعضای مجلس 

برای تصویب قوانین جدید، بحث و مذاکره در 
خصوص سیاستهای دولتی و بررسی مسائل 

روز تشکیل جلسه می دهند. 

نحوه عملکرد مجلس 
سیستم حکومتی کانادا، پادشاهی 

مشروطه است به این معنی که ملکه 
در راس کشور و نخست وزیر در راس 

دولت قرار دارد. 

مجلس سه بخش دارد که با همکاری با 
همدیگر قوانین جدید وضع می کنند. 

کانادا کنفدراسیونی متشکل از ده استان و سه 
قلمرو است که دارای یک دولت فدرال مشترک 

می¬باشد. سناتورها و نمایندگان مجلس با 
همکاری با یکدیگر، نمایندگی مردم سراسر 

کانادا را بر عهده دارند. 
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مجلس عوام  مجلس سنا  پادشاه 

338 کرسی 105 کرسی
مجلس نمایندگان	 
انتخابی	 
نمایندگان بر اساس حوزه های 	 

انتخاباتی کانادا تعیین می شوند

مجلس اعیان	 
انتصابی	 
نمایندگان بر اساس مناطق	 

رئیس کشور	 
فرماندار کل نماینده اوست	 
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قوانین کانادا چگونه وضع می شوند؟

الیحه )قانون 
پیشنهادی( در یکی از 
دو مجلس سنا یا عوام 

مطرح می شود.

نمایندگان پارلمان 
در مورد الیحه تبادل 
نظر می کنند و برای 

تصمیم گیری در 
خصوص نیاز به 
مطالعه بیشتر در 

مورد الیحه، رأی گیری 
انجام می شود. 

اگر الیحه تصویب 
شود، به یک 

کمیسیون فرستاده 
خواهد شد که آن را 

به دقت مورد مطالعه 
قرار می دهد و ممکن 

است تغییراتی نیز 
پیشنهاد کند.

بر اساس گزارش 
کمیسیون، الیحه برای 

بحث و رأی گیری 
نهایی به مجلس 
برگردانده می شود.

اگر الیحه رأی موافق 
دریافت کند، به مجلس 
دیگر فرستاده می شود 
تا همین فرایند را طی 

کند.

پس از اینکه الیحه 
به تصویب هر دو 

مجلس رسید، جهت 
توشیح ملوکانه به 

فرماندار کل تقدیم شده 
در زمره قوانین کانادا 

محسوب می گردد.

 مجلس عواممجلس سنا

ساختمان سنای کانادا

مجلس عوام، مجلس سفال منتخب مردم می باشد. در مجلس عوام، هر 
عضو مجلس )MP( نماینده یک منطقه جغرافیایی در کانادا به نام 

حوزه انتخاباتی می باشد. 

هر عضو، نماینده مردم حوزه انتخاباتی خود می باشد و مسائل مربوط 
به آنها را در مجلس عوام مطرح می کند. نمایندگان بیشتر وقت خود را 

به مذاکره، رای دادن و شرکت در کمیته ها می گذرانند.

بیشتر اعضای مجلس به یک حزب سیاسی تعلق دارند. رهبر حزبی 
که اکثریت کرسی ها را بدست آورده است، نخست وزیر می شود 

و دولت تشکیل می دهد. حزبی که بیشترین کرسی ها را بعد از آن 
بدست بیاورد، اپوزیسیون رسمی نام دارد. 

ساختمان غربی
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سنا، مجلس اعالء می باشد. سناتورها با توصیه نخست وزیر توسط 
فرماندار کل منصوب می شوند تا نماینده مناطق مختلف کانادا و 

گروههای اقلیت باشند. تعداد کرسی ها به حسب هر منطقه تعیین می 
شود تا از سراسر کشور به طور مساوی نماینده حضور داشته باشند.

سناتورها از جمله فضال و افراد مجرب از پیشینه های حرفه ای 
مختلف در کانادا می باشند. سناتورها قوانین را بهینه میکنند، پیشنهاد 

اصالحیه می دهند، الیحهداده و در مورد مسائل روز مذاکره میکنند. 

بیشتر فعالیت سنا در کمیته هایی انجام می شود که سناتورها از 
تجراب خود استفاده می کنند و به شاهدان برای بررسی الیحه ها گوش 

می دهند. 

ساختمان سنای کانادا که در سال 1912 
تکمیل شد، ابتداً ایستگاه مرکزی راه آهن 

شهر اتاوا بوده است. 

این ایستگاه در سال 1966 بسته شد و 
بعداً به اتاقهای مالقات برای دولت تبدیل 
شد. این ساختمان برای سنا نوسازی شد و 
ساختمان مرکزی آن در دست مرمت است.

ساختمان غربی که در سال 1865 کامل 
شد، یکی از ساختمانهای اولیه مجلس 

است. 

در طول زمان، از این ساختمان به عنوان 
دفاتر نمایندگان مجلس و ادارات دولتی 

استفاده شده است. این ساختمان مرمت و 
نوسازی شد تا به عنوان مجلس عوام در 
زمان بسته شدن ساختمان مرکزی مورد 

استفاده قرار گیرد.


